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Nebucurându-ne de ubicuitate, 
dar fiind obligaþi, în schimb, sã alegem 
între un „aici” şi un „acolo”, fãrã a le 
avea niciodatã pe ambele, în acelaşi 
timp, ne strãduim sã compensãm acest 
neajuns prin cât mai multã mobilitate, 
prin cât mai cuprinzãtoare cãlãtorii. Ori 
ne fabricãm miniaturi prin care mimãm 
mult dorita coexistenþã a apropiatului şi 
depãrtatului1. E cazul hãrþilor-blazon, 
cu o capacitate de simbolizare sau de 

ficþionalizare net superioarã modestelor cartografii ştiinþifice. 
Deocamdatã poposim doar în România dinastiei Hohenzollern, unde cortegiile 

regale, turismul patriotico-funerar şi hãrþile cu tentã heraldicã schiþau un fel de 
geografie pateticã2, în cadrul cãreia memoria, imaginaþia şi limbajul consacrau, 
inegal însã, valoarea evocatoare a locurilor întâlnite în cale. Articolul de faþã fiind 
numai o schiþã de proiect dintr-un unui plan de cercetare mai amplu, intitulat 
„Ipostaze ale ideii de patrimoniu în cultura românã modernã”, vom exemplifica 
numai cu nişte instantanee oarecum rãzleþe. Pentru moment, între ele nu existã alt 
numitor comun decât dorinþa noastrã de a evidenþia, succint, câteva modalitãþi de 
luare în posesie a faptului patrimonial: patria şi teritoriul ei în cazul de faþã.

Cortegii regale

Cu doi ani înainte de jubileul celor patru decenii de domnie, familia regalã 
întreprindea, începând cu 27 aprilie 1904, o cãlãtorie pe Dunãre, de la Severin 
la Galaþi, de fapt o excursie autobiograficã, de recapitulare şi reapropiere a celor 
38 de ani petrecuþi în România. Astfel, Regele Carol I, regina Elisabeta, alteþele 
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regale Maria, Ferdinand şi Carol, primul ministru D.A. Sturdza şi Em. Porumbaru, 
ministrul lucrãrilor publice luau trenul pânã la Severin unde se îmbarcau pe vasul 
„Orient”3. Traseul (Orşova, Vârciorova, Schela Cladovei, Calafat, Gruia, Cetate, 
Bistriþa, Bechet, Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu s.a.m.d.) era punctat, 
peste tot, chiar şi dinspre malul bulgãresc - de la Vidin, de exemplu - cu festivitãþi 
specifice momentului, cu pâine şi sare, imnuri regale, porturi decorate, pline de 
lume, de armatã şi autoritãþi civile, de aclamaþiile elevilor, de steaguri, fanfare, de 
artificii şi retrageri cu torþe la lãsarea serii4. „Toþi munþii începând de la Schela 
Cladovei pânã la frontierã sunt împodobiþi cu steaguri tricolore”, se entuziasmau 
reporterii vremii5. Într-adevãr, pentru regizorii acestei cãlãtorii, reportajele şi 
povestirile postume despre acest cortegiu erau la fel de importante ca şi vizionarea 
lui „în direct”. Cãci principala funcþie a naraþiunilor despre hotare este sã 
autorizeze, dupã caz, stabilirea, deplasarea sau depãşirea acestor limite6. În 1904 
cel puþin, a cãlãtori însemna, din punct de vedere regal, sã confirmi, sã consolidezi 
o hartã. Originile unui asemenea scenariu se gãsesc într-un vechi ritual al Romei 
antice, îndeplinit de nişte preoþi specializaþi, numiþi fetiales. Ei mediau din punct 
de vedere spiritual relaþiile Cetãþii Eterne cu popoarele din afara graniþelor ei, fie 
cã era vorba de o declaraþie de rãzboi, de o expediþie militarã sau de încheierea 
unui tratat7. Din punct de vedere ritual, ei executau un marş în trei etape: unul în 
interior, dar aproape de frontierã, al doilea chiar pe graniþã, al treilea dincolo de ea, 
pe pãmânt strãin. Este ceea ce în latinã s-ar numi repetitio rerum: mai întâi reluarea 
actelor fondatoare originare, apoi recitirea genealogiilor susceptibile sã legitimeze 
noua întreprindere şi în cele din urmã prezicerea reuşitei, fie cã aceasta era o 
viitoare luptã ori o posibilã alianþã. Ca repetiþie generalã înainte de reprezentaþia 
efectivã, ritul, în fond o naraþiune gestualã dupã cum aprecia Michel de Certeau, 
preceda faptul istoric propriu-zis. Marşul acelor fetiales deschidea aşadar un 
spaþiu şi asigura o legitimitate operaþiunilor militare, diplomatice sau comerciale 
din afara frontierelor, autorizând practici sociale riscante ori contingente8. Ecourile 
lui, în special aura de festivitate, se regãsesc şi epoca modernã, cazul prezentat aici 
fiind doar unul dintre atâtea altele. 

E de la sine înþeles cã principalele opriri se produceau în acele puncte care, 
unite printr-o linie imaginarã, desenau geografia identitarã a perioadei 1866-
1904. Cãlãtoria fiind o alegorie a domniei lui Carol, o teritorializare a timpului, 
o regresiune cãtre începuturi, nu putea sã debuteze decât la Severin, punctul 
pe unde, în 1866, tânãrul ofiþer prusac intra, pentru prima datã, în România. 
Trebuie sã recunoaştem cã întâmplarea îl ajutase pe deplin, locul debarcãrii în 
noua lui biografie, nimerindu-se tocmai lângã rãmãşiþele podului lui Apollodor 
din Damasc, simboluri ale sintezei daco-romane. „Îngemãnatele – deşi odinioarã 
antagoniste – suflete ale lui Traian şi Decebal pe acolo strãjuind þara urmaşilor 

3  „Secolul” (Bucureşti), 28 aprilie 1904, p. 2.
4  „Secolul”, 28 aprilie 1904, p.3.
5  „Secolul”, 29 aprilie 1904, p.2.
6  Michel de Certeau, L’ invention du quotidien, tome I, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, 

p. 182.
7  Ibidem, p.183.
8  Ibidem
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lor”9 pãreau cã garantaserã cumva bunii auguri sub care începea domnia. Sau ne 
permitem sã presupunem cã economia discursului encomiastic din lunile aprilie-
mai 1904 cerea acest gen de apropieri, în care elementul teluric, indispensabil 
metaforelor organiciste, precumpãnea cât se poate de clar. Dar parcã şi mai 
încãrcat cu putere simbolicã era Calafatul, acolo unde primarul îi ura „bunã venire 
pe pãmântul acelui oraş de unde, acum 27 de ani, Suveranul a comandat prima 
salvã în rãzboiul de la 1877, proclamând astfel independenþa þãrii”10. Vizita regalã 
la graniþa de sud era o stratagemã de reintegrare simbolicã a oamenilor de aici, o 
încercare de a-i face sã reconştientizeze, la modul festiv, apartenenþa la o entitate 
pe care, în viaþa de zi cu zi, nu şi-o reprezentau, cu siguranþã, prea clar. Iar una 
din soluþiile verificate era instituirea unor monumente sau locuri ale memoriei, 
susceptibile sã funcþioneze drept memento-uri ale participãrii locale la ideea de 
patrie11. „Locul pãrãginit de acum 27 de ani de ghiulele turceşti, şi unde fusese 
construitã bateria Carol, a fost transformat într-o frumoasã grãdinã. Regele, foarte 
emoþionat de amintirile trecutului glorios, a povestit cu o voce vibrantã asistenþei 
ce-L înconjura, cele mai mici incidente din acele zile memorabile ale rãzboiului 
abia început. Apoi, cercetându-şi amintirile, a fixat locul unde a cãzut primul 
obuz turcesc. Pe acel loc se aşezã o piatrã comemorativã, mai dinainte pregãtitã. 
Piatra comemorativã, ridicatã din iniþiativa primãriei Calafat are încrustat pe 
dânsa «un obuz»”12. Subtextul patrimonial era subliniat într-un comentariu de 
presã, care insista pe ideea cã voiajul pe Dunãre trebuia fie o lecþie şi pentru 
tinerii familiei regale, „sã le învedereze, unul câte unul, popasurile pe care le-a 
strãbãtut neamul românesc, în curs de opt spre zece veacuri”13. Urmau, oarecum 
previzibil, o serie de analogii care apropiau destinul Hohenzollern-ilor de acela al 
românilor, pentru ca „grefa” din 1866 sã aparã ca o chestiune de soartã, de noroc: 
„… a þinut Regele Carol sã dovedeascã, aşa zicând la faþa locului, printr-o lecþiune 
intuitivã, cum alþi dascãli de Istorie în toatã lumea aceasta nu ni-ar putea-o da, 
Principelui Carol cã acel Hohenzollern de acum cinci sute de ani carele, alãturia 
cu Marele nostru Voevod Mircea, s-a rãzboit peste Dunãre cu cei mai formidabili 
Barbari ai Evului Mediu, a fost de Providenþã mânat aici, ca premergãtor. El însuşi 
nu a putut înfrânge pe cerbicosul Duşman al Civilizaþiunei creştine, dar a menit 
printr-un strãnepot al sãu, sã-l depãrteze cu sabia Lui şi cu braþul şi sã ridice 
de pe umerii popoarelor din Rãsãritul european groaznicul Nãpust… Iar, de la 
obârşiile Dunãrii, din «Cuibul Pajurii Negre» aninat asupra Dunãrii pe o stâncã 
singuraticã la Sigmaringen, se sculã, când bãtu ciasul preursit, la 1866, un voinic 
tânãr Cãpitan, prin somnul cãruia poate cã încã niciodatã, pân-atuncia, nu se 
rãtãcise fantasma României încoronatã cu o diademã regalã sclipind în lucoarea 
Lunii Noue, din visul fatidic al nãvalnicului Osman şi o porni încoace spre noi… 
Toate piedicile, toate ameninþãrile, toate primejdiile i se aşternurã în cale – dar 

9  „Secolul”, 5 mai 1904, p. 1.
10  „Secolul”, 30 aprilie 1904, p. 2.
11  David I. Kertzer, Ritual, politicã şi putere, traducere de Sultana Avram, Bucureşti, Editura 

Univers, 2002, p. 35.
12  „Secolul”, 30 aprilie 1904, p. 2. 
13  „Secolul”, 5 mai 1904, p. 1.
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glasul Românilor de la Dunãre îl vrãjise în ziua de 8 Aprilie şi, cu «Nimic fãrã 
Dumnezeu» înainte, hotãrâtul principe ostaş cãlcã, la 10 Mai, apãsând cu piciorul 
drept un pas etern pe pãmânt românesc, la Severin…”14. Textul redat de noi 
indicã o logicã de corespondenþã şi prelungire15 între eveniment şi imaginea lui, 
tipãritura intenþionând sã perenizeze, prin tonalitate, efemeritatea ceremoniilor 
princiare: ceea ce serbãrile dunãrene aveau sã piardã în public, în densitate şi în 
viaþã, urmau sã recâştige, în final, prin durata lungã a cuvântului scris16. Þinând 
totuşi cont de proverbiala sobrietate a regelui Carol I, apologetica închinatã lui cu 
aceste prilejuri nu trebuie lecturatã neapãrat în termenii unui cult al personalitãþii. 
Suntem mai curând înclinaþi sã credem cã nu se exalta atât un individ cât o stare 
de bine pe care monarhul pãrea sã o ipostazieze parcã mai obiectiv, în maniera 
unui „teritoriu neutru”, fãrã a rãpi ceva din meritele oamenilor politici autohtoni. 

Regia vizitelor princiare reitera legãturile periferiei cu centrul17 într-o 
manierã spectacularã şi fãcea din monarh efigia unui întreg, în cuprinsul cãruia 
„regionalul” nu se putea defini decât prin intermediul „naþionalului”. „Poporul 
român de pe malurile Dunãrii a þinut sã arate regelui cã nu a uitat nimic”18, dãdeau 
asigurãri ziariştii care urmãriserã evoluþia evenimentelor. Din cele înfãþişate 
aici se desprinde observaþia cã dispozitivului ritualic îi revenea, printre altele, 
şi misiunea de a sacraliza localitãþi mãrginaşe, de a investi în locuri de obicei 
anodine, funcþionale, dându-le astfel şansa de a preschimba publicul spectator într-o 
comunitate care, ca prin minune, se regãsea în ansamblul ei19. Ritualul punând 
accentul pe emotivitate, mesajul lui pare inerent realitãþii care ne impresioneazã 
şi, de aceea, de necontestat20. Scenariul era impunãtor pentru a nu fi colocvial. 
La nivel discursiv, el întreþinea şi conserva graniþele, reactualizând, la infinit, o 
posesie. În persoana regelui, trupul þãrii se oferea privirii sociale. Neexistând încã 
transmisiile în direct, foarte important atunci era sã fii de faþã, sã fii martor, aidoma 
creştinilor timpurii, la acea metaforã vizualã21 pe care tu sã o pãstrezi în minte 

14  Ibidem
15  Pascal Lardellier, Teoria legãturii ritualice. Antropologie şi comunicare, traducere de 

Valentina Pricopie, Bucureşti, Editura Tritonic, 2003, p.147.
16  Ibidem, p.147-148.
17  David Kertzer, op.cit., p.34-37.
18  „Secolul”, 2 mai 1904, p. 4.
19  Pascal Lardellier, op.cit., p. 86.
20  David Kertzer, op.cit., p. 116.
21  „Ainsi nous fut-il rappelé, à bon escient et dans un beau français, que les véritables 

traits d’union au sein d’une communauté vont de haut en bas. On ne peut faire que des 
individus s’allient qu’en les ordonant à une verticale. Et nous savons de science certaine, 
par la logique de l’incoplétitude, que le plus court chemin d’un homme à un autre pase 
par un dieu (héros ou demi-dieu). Inutile de chercher la clé de vou d’un collectif ailleurs 
que dans ses hauteurs. Allons plus loin et recoinnaissons avec Malraux que l’englobant 
n’est pas de l’ordre de l’intelligence mais de l’émotion et du rêve. Un idéal scientifique 
ou la science comme éthique ne suffisent pas, à eux seuls, à faire du lien. Une patrie 
est plus qu’une addition de savoirs et d’echanges, parce que les «oeuvres capitales» qui 
composent le patrimoine d’une nation sont à prélever sur son fonds d’images et non de 
concepts. Seul l’imaginaire a puissance d’évocation et de convocation” (Régis Debray, Vie 
et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris, Gallimard, 1992, p. 346).
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şi sã o adevereşti ori de câte ori vei avea prilejul22. Esenþial era deci schimbul de 
priviri publice între omagiaþi şi omagiatori, fiecare constituindu-se numai în ochii 
celuilalt23. Altfel spus, dramaturgia voiajului pe Dunãre nu inoveazã nimic. Ea 
valorificã, la un alt nivel şi pentru alte timpuri, o practicã ancestralã: apartenenþa 
la nişte hotare şi recunoaşterea acesteia se perpetueazã din memoria, grijuliu 
reanimatã, a privirii care mãrturiseşte.

Nu am înþelege complet rostul cãlãtoriei pe Dunãre dacã am citi doar presa 
liberalã, guvernamentalã atunci, interesatã sã perpetueze bunele relaþii între 
primul ministru D.A. Sturdza şi regele Carol. De dragul imaginii de partizan al 
Triplei Alianþe, care sã îl apropie de Palat, Sturdza fãcuse, în septembrie 1894, un 
gest prin care îşi atrãsese oprobiul conaþionalilor: divulgase faptul cã guvernele 
româneşti dãdeau fonduri organizaþiilor transilvãnene care militau pentru 
drepturile românilor din cuprinsul monarhiei austro-ungare. Mergând pe aceastã 
linie, Sturdza reînnoise, în 1902, tratatul secret cu Puterile Centrale şi se arãta, în 
general, reticent faþã de manifestãrile susceptibile sã ne atragã acuzaþia cã am pune 
în discuþie graniþele existente şi am tulbura un status quo la care puternicii noştri 
vecini mai þineau încã. Nu întâmplãtor, ziarele liberale au ignorat unul din 
episoadele discutabile ale turneului dunãrean. Cele conservatoare însã, neobosite 
în a acuza „confiscarea” monarhiei de cãtre adversarii lor politici, nu pierdeau 
prilejul sã speculeze: ”…Toatã lumea care a urmãrit de aproape cãlãtoria M. Sale 
regelui României, de-a lungul Dunãrii, se întreabã cu mirare, care-i causa de s-a 
amânat solemnitatea inaugurãrei monumentului anexãrei Dobrogei din Tulcea, şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât în programul oficial al cãlãtoriei, stabilit la plecarea 
din Bucureşti, se prevedea cã, cu aceastã ocazie, inaugurarea va avea loc negreşit. 
S-a comentat în diferite chipuri contramandarea acestei inaugurãri. Unii au zis cã 
n-ar fi acum timpul tocmai potrivit pentru o aşa solemnitate, gingaşã în felul ei, 
când la ordinea zilei este resboiul Ruso-Japonez şi prin urmare actul nostru s-ar 
considera ca o manifestare puþin simpaticã faþã de slavism şi deci, n-ar fi înþelept 
sã ne arãtãm ostili mai ales în aceste momente…”24. E cazul deci, sã înþelegem cã 
ritualul dunãrean avea nişte mesaje defensive: consolidãm ceea ce am obþinut în 
urma rãzboiului cu turcii şi ne arãtãm mulþumiþi cu ceea avem; organizând serbãri 
chiar pe graniþe nu înseamnã cã le punem la îndoialã, exprimându-ne, oarecum 
indirect, aspiraþia de a le extinde; a celebra însemna atunci „îngheþarea” oricãrei 
sugestii revizioniste, aderându-se ostentativ la ordinea în vigoare. Prezenþa regelui 
întãrea aceste apropouri, dând festivitãþilor o forþã performativã, în sensul cã 
percepþia lor asupra realitãþii modela realitatea însãşi, imprimându-i o aurã de 
împlinire, de lucru dus pânã la capãt. Se disimula cu gândul la un armistiþiu, fie şi 
vremelnic, în privinþa politicii noastre externe, care, potrivit factorilor de putere 
din acea vreme, nu îşi permitea sã fie prea ofensivã în chestiunea naþionalã. Potrivit 
înclinaþiei spre echilibru, prudenþã şi temporizare a regelui Carol I, organizatorii 
rãspundeau discursului concurent, daco-românist, mult mai vehement, al 
organizaþiilor patriotice de genul „Ligii pentru unitatea culturalã a tuturor 

22  Pascal Lardellier, op.cit., p. 185.
23  Ibidem, p. 184.
24  „Evenimentul” (Iaşi), 14 mai 1904, p. 2.
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românilor”. Foarte active la începutul secolului XX, când, bunãoarã, politica de 
maghiarizare a românilor ardeleni se intensificase, ele erau atent urmãrite de 
poliþie, tocmai în ideea de a se preveni eventuale conflicte diplomatice cu Viena. 
Dintre rapoartele agenþilor însãrcinaþi cu supravegherea lui Nicolae Iorga îl alegem 
mai întâi pe unul întocmit la Vãlenii de Munte, unde se fac aprecieri cu privire la 
un articol apãrut în „Neamul românesc”, la 12 iulie 1909. Este deosebit de relevant 
pentru noi, cãci confirmã existenþa unor politici culturale de multe ori divergente, 
a unor rivalitãþi între strategiile guvernamentale, atunci tot liberale, şi cele 
particulare, sau, de ce nu, a unor polemici interminabile asupra unor probleme în 
legãturã cu care pãrþile aveau, în realitate, aceeaşi opinie: „…în acest articol se 
aratã îndârjirea studenþilor de a þine congresul chiar contra voinþei Dlui Haret. 
Stilul laconic în care e scris acel articol, ideile şi îndrãsneala cu care sunt redate, 
asprimea cu care se calificã politica de la noi din þarã, mi-au atras îndeosebi atenþia 
şi m-au îndemnat sã dau relaþii despre el. Tot deodatã sã bãgãm de seamã cã dacã 
congresul e isvorât din intenþii bune şi dacã s-a înrãdãcinat adânc în spiritul 
studenþilor noştri, apoi oprirea lui e un rãu cãci se va crea o atitudine duşmãnoasã 
a studenþilor faþã de Dl. min. Haret, care anul viitor va rãsufla la fie ce prilej prin 
revoltã. Aici în Vãleni sunt câþiva studenþi ardeleni redactori la Tribuna care spun 
cã vor publica în acest jurnal opoziþia pe care Dl. Haret o face congresului – [cu] 
atât mai rãu dacã vom da ocazie Ungurilor sã jubileze”25. Într-o altã notã adresatã 
ministrului „ad interim la Interne”, Costinescu, la 15 iulie 1909, agentul avertiza: 
”…În definitiv, crearea unei atmosfere culturale, stabilirea de legãturi sufleteşti 
care sã ducã pe nesimþite la unitatea culturalã şi sufleteascã a neamului şi sã-l 
apere împotriva elementelor strãine, vrãjmaşe, acesta este scopul cursurilor ce se 
þin pe vacanþã la Vãlenii de Munte, scop care poate degenera – prin mişcãrile la 
care dã naştere(s.a.)”26. Evident, conferinþa „Ce înseamnã o graniþã”, susþinutã de 
Iorga la Dorohoi, în ziua de 22 noiembrie 1909, interesa destul de mult informatorul 
prezent în sala de gimnasticã a Gimnaziului Gr.Ghica: „…în dezvoltarea conferinþei 
aratã cã sunt oraşe cum e Dorohoiul care prin situaþiunea lor de la frontierã, la 
marginea þãrei, trebuie sã trãiascã şi sã se cultive iar cultura lor sã treacã mai 
departe întingându-se la cele 11.000.000 de români rãzleþiþi în atâtea locuri şi 
luminându-i şi pe ei, cã graniþa existã numai pe teren, pentru limita þãrii nu însã şi 
a neamului, […] cãci e ştiut cã pentru graniþele pãmânteşti se poate pune stavilã, 
pentru cele sufleteşti când cultura e bine dezvoltatã, nu poate exista nici o stavilã”27. 
Pe linia xenofobiei sale bine cunoscute, Iorga ar fi continuat, nota agentul, cu ideea 
cã numai românul se recomandã drept chintesenþã a spaþiului în care trãieşte, el 
ducând cu sine, oriunde, limitele simbolice ale þãrii: „…când priveşte harta þãrii i 
se pare tot România pe care a învãþat-o în şcoalã, în realitate însã e mai micã; e mai 
micã cu sporirea unui arendaş de moşie evreu, cu moartea unui meseriaş român 
fãrã a lãsa un moştenitor, cu închiderea unui local de comerþ român, cã înainte 
dupã un rãzboi un domnitor nu dãruia pe supuşii sãi cu decoraþii ci fãcea un 

25  Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Bucureşti, Direcþia Poliþiei şi Siguranþei Generale, 
dosar 38/1909, f.3

26  Ibidem, f.17.
27  Ibidem, f. 59.
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praznic mare la care luau parte cu toþii, fãrã distincþiune, iar spre a recompensa pe 
cel mai vrednic dintre vrednicii sãi supuşi, îi dãruia spre pazã la hotare, o 
moşie…”28. Datã fiind demofilia de tip sãmãnãtorist pe care istoricul nu obosea sã 
o arate nu doar ca opþiune personalã ci şi ca dojanã indirectã la adresa elitelor 
„înstrãinate”, în ianuarie 1910, cu prilejul conferinþei „Ce reprezentãm în 
Dobrogea”, persifla cultul oficial al eroilor Independenþei: „…ar fi fost mai nobil şi 
mai frumos dacã în primul rând s-ar fi ridicat monumente marilor viteji şi eroi 
Decebal şi Traian, datoritã cãrora ne numim astãzi români […] şi cã tot aşa de bine 
ar fi fost dacã în loc de dorobanþul în bronz înãlþat la monumentul comemorativ 
s-ar fi adus cât mai mulþi dorobanþi în carne şi oase care sunt veteranii de rãzboi”29. 
În accepþia lui Iorga, ideea de patrimoniu rescria istoria din perspectiva postumitãþii, 
a actualitãþii imediate care inculcã descendenþilor convingerea, întrucâtva 
istoricistã, cã predecesorii nu au reuşit pentru ei înşişi ci cu gândul la un viitor 
obligat sã îi onoreze mãcar în moştenirea pe care o conservã. Dar pentru a o 
individualiza mai bine, el30 exersa o împãcare dialecticã între aspiraþia ca graniþele 
noastre sã fie suficient de fluide încât sã-i înglobeze pe românii rãmaşi în afara lor 
şi dorinþa exact opusã, ca ele sã funcþioneze drept frontiere-muzeu31. Cu alte 
cuvinte sã se afirme drept mize şi operatoare ale stãrii de exceptare, de negare a 
persoanelor în stare sã ne contrarieze imaginea de sine tocmai acolo (hotarele) 
unde încep acele lucruri despre care credem cã ne definesc doar dacã ne aparþin 
numai nouã.

Refixarea ritualã a limitelor teritoriale a continuat şi în perioada interbelicã, 
monumentele de graniþã începute în vremea lui Carol I servind acum ca puncte 
de mare intensitate simbolicã şi memorialã, unde patriotul retrãia trecutul într-un 
mod mai privilegiat decât oriunde. La finalul acestui subcapitol reproducem, ca 
rezumat al discuþiilor de pânã acum, invitaþia adresatã rectorului ieşean, la 27 
octombrie 1929, de cãtre primãria oraşului Corabia: „Cetãþenii oraşului Corabia, 
cu concursul oamenilor de bine şi al Primãriei, au înãlþat un Monument care sã 
eternizeze în bronz, faptele istorice şi glorioase din rãsboaele 1877-1878, 1913 şi 
1916-1918, care ne-au adus Independenþa, Regatul, lãrgirea hotarelor şi înfãptuirea 
unirii tuturor românilor. 

Acest Monument început sub Domnia Înþeleptului Rege Carol I, s-au înãlþat 
sub Domnia glorioasã a Marelui Rege Ferdinand I fãuritorul României Mari, 
s-a terminat şi se va inaugura în ziua de 3 noiembrie 1929, sub Domnia plinã 
de speranþe a M.S. Regelui Mihai I. Comunicându-vã cele ce preced, în numele 
Comitetului organizator şi al cetãþenilor oraşului, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi 
de a participa şi Domnia Voastrã la aceastã solemnitate naþionalã, ce se va sãvârşi 
la hotarul istoric al þãrii, unde în anii 1877 şi 1913 armatele Române au trecut 
Dunãrea, spre înapoia plini de glorie (s.n.A.M.)”32.

28  Ibidem, p.59-60.
29  Ibidem, f. 72. Este nota informativã din 16 ianuarie 1910, întocmitã la Tulcea, cu ocazia 

conferinþei susþinute de Iorga.
30  Mai multe precizãri referitoare la Nicolae Iorga gãsim în retrospectiva profesorului 

Alexandru Zub, Teritoriu şi teritorii în discursul istoric, în Octavian Groza (coord.), 
Teritorii. Scrieri, dez-scrieri, Bucureşti, Editura Paideia, 2003, p. 110-114.

31  Alain Brossat, Frontiera ca muzeu şi laborator al exceptãrii, în ibidem, p. 101-108.
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Turismul patriotico-funerar33 

Excursiile îşi propuneau, din punct de vedere practic, sã dea individului 
ocazia de a reface cu pasul contururile þãrii, iar din punct de vedere sentimental 
sã îl punã în posesia întregului spaþiu de la care se putea revendica drept român. 
Patriotic sau tombal, turismul nu descoperã, ci regãseşte ceea ce se ştia cã trebuie 
vãzut, devenind el însuşi agent de difuzare a unor cunoştinþe standardizate34. Într-o 
singurã zi, ziarul ieşean „Dreptatea” publica douã anunþuri foarte apropiate atât 
în privinþa conþinutului cât şi a semnificaþiilor unioniste, pan româneşti, acordate 
unor eroi trãitori în perioade îndepãrtate una de alta: ”Pelerinaj la mormântul lui 
Cuza …În acest an se împlinesc 31 de ani de la moartea lui Cuza Vodã şi în tot 
acest timp mulþi dintre oamenii noştri politici au plâns destul, chiar cu lacrimi 
de crocodil, pe mormintele atâtor coreligionari politici ai lor; pe Cuza Vodã însã 
n-au avut timp sã-l plângã. De aceia socot cã ar fi bine ca cu aceastã ocaziune, 
sã organizãm, chiar în cursul acestei primãveri, un pelerinaj la mormântul lui 
Cuza Vodã de la Ruginoasa; unde români de toate stãrile sã ia parte, depunând 
pe mormântul sfânt al acestui prea strãlucit Domn lacrimi adevãrate, isvorâte din 
durerea inimei oricãrui bun român”35 (Drept., 4 april., p. 1). ”Pelerinaj la Putna. 
Duminicã în 21 Martie comitetul de redacþie al ziarului nostru întrunit în şedinþã 
a hotãrât în unanimitate ca sã facã pelerinaj la mormântul strãlucitului Voevod 
Ştefan cel Mare la Putna. Se va depune pe mormânt o coroanã şi un drapel. […] 
Costul drumurilor de fer va fi redus şi perelinii vor fi gãsduiþi gratuit”36. 

Tot în acelaşi an, al comemorãrii celor patru secole de la stingerea domnitorului 
un alt jurnal dãdea lãmuriri : „..Excursiunea Ştefan cel Mare organizatã de Societatea 
turiştilor români din Capitalã are douã scopuri: acel patriotic de a vizita locurile 
ilustrate prin bãtãlii şi fapte mari de nemuritorul Voevod al Moldovei şi acel geografic 
şi turistic, de a vedea una din cele mai frumoase pãrþi ale Moldovei şi Bucovinei”37. 
Dar marile campanii de recunoaştere şi asumare a patrimoniului naþional, de 
prezervare şi reinaugurare, prin pelerinaj, a posteritãþii unor eroi aparent uitaþi, se 
cuvin trecute tot în contul lui Nicolae Iorga. Finalitãþile pedagogice ale cãlãtoriilor 
la mormintele care alegorizau, în marmurã, întregul teritoriu locuit de români, 
reies destul de clar chiar din sociologia participanþilor la aceste comemorãri: 

32  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 1252/ 1929, f. 165.
33  Am preluat aceastã sintagmã, dar cu o aplecare mai mare spre politic, de la Madeleine 

Lassère, Le XIX siècle et l’ invention du tourisme funéraire, în „Revue d’histoire moderne et 
contemporaine”, octombre-décembre 1997, p. 601-616. Articolul cu pricina are în atenþie 
descoperirea cimitirului ca loc de vizitat, ca loc al retragerii meditative din precaritatea 
unei lumi zdrobite atunci de Revoluþie şi de rãzboaiele lui Napoleon. Totul se petrecea în 
perioada Restauraþiei, când religiozitãþii catolice relansate de oficialitãþi i se rãspundea, 
în plan individual, cu acest cult de substituþie: o formã de pietism, de reflexivitate şi de 
agrement totodatã.

34  Anne-Marie Thiesse, Crearea identitãþilor naþionale în Europa. Secolele XVIII-XX, 
traducere de Andrei-Paul Corescu, Camelia Capverde, Giuliano Sfichi, Iaşi, Polirom, 
2000, p. 185.

35  „Dreptatea” (Iaşi), 4 aprilie 1904, p. 1.
36  Ibidem, p. 2.
37  „Evenimentul”, 9 iunie 1904, p. 2.
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„…O treime aproape din numãrul auditorilor cursurilor de la Vãleni este format 
din institutori, fie de aci din þarã, fie din Banat şi Ardeal, specifica un agent al 
poliþiei. În unele zile se fac excursiuni in corpore cu Dl. profesor N. Iorga pe la 
diferite locuri de interes istoric: aşa s-au vizitat mãnãstirile Zamfira şi Verbiþa”38. 
Informaþii mai detaliate ne sunt date chiar de organizator. „…La 8 noiemvrie 1909, 
împlinindu-se trei sute şi zece ani de la cucerirea Ardealului, Liga culturalã a fãcut 
un pelerinagiu la mormântul de la Mânãstirea Dealului al lui Mihai Viteazul. […] 
S-au înscris pentru aceastã pioasã cãlãtorie, pentru aceastã comemorare datoritã, 
270 de persoane din cei 800 de membri bucureşteni ai Ligei. Ministerul de Lucrãri 
Publice acordase reducere de jumãtate. Din tineretul şcolilor au venit, între alþii, 
55 de şcolari din clasele superioare ale Seminarului central, alcãtuind un cor 
de cea mai bunã pregãtire şi de cea mai desãvârşitã înþelegere a sensului înalt 
pe care-l avea serbarea. Un numãr de membri ai secþiunii Ploieşti, cãreia nu i se 
acordase reducere pe cãile ferate, au þinut sã vie totuşi, cu secretarul lor, profesorul 
D.Munteanu-Râmnic, în frunte. De la Piteşti a sosit un numãr însemnat de membri 
ai Ligei purtând frumoase cocarde tricolore. […] Cu toate silinþele, vrednice de 
laudã, ale d-lui director de liceu Chr. Georgescu şi ale d-lui revizor şcolar Cherciu, 
cari ne-au şi întâmpinat împreunã cu d-l institutor Cãrpenişeanu, puþine trãsuri 
aşteptau pe pelerini. Ele au ajuns abia pentru doamne şi domnişoare şi pentru acei 
membri ai Ligei cari nu puteau face pe jos, prin noroi, drumul de patru kilometri 
pânã la mânãstire”39.

Spaþiul este cel mai bun suport pentru reprezentarea ideii de timp, dar 
şi vinovat pentru cã reproduce atât de bine indiferenþa duratei şi simptomele 
uitãrii. De aceea, teritoriul þãrii este „fixat”, stabilizat în morminte-monument 
care îi bruscheazã curgerea prea dinainte ştiutã, prea monotonã, prea vegetalã, 
prea lipsitã de cronologie. Suprafaþa pãmântului fiind graniþa privirilor noastre, 
marii dispãruþi nu mai pot comunica cu noi decât prin intermediul acestor efigii 
ale corpului de altã datã: mormintele de la Putna, de la mãnãstirea Dealu, de la 
Ruginoasa. Excrescenþe de ultimã instanþã ale întinderii, ale platitudinii şi opacitãþii 
telurice, ele ne interpeleazã, ne aduc aminte, ne invitã la drum. De remarcat cã 
statul þinea sã fie prezent, fie şi cu nişte reduceri la biletele de tren, chiar şi în acele 
întreprinderi care nu îi aparþineau, sau, mai mult, îl puneau deseori în dificultate. 
Era o modalitate de arãta Puterilor Centrale cã prin câteva concesii þine lucrurile 
sub control, dar şi de a sugera românilor, dacã nu un consens prea explicit, atunci 
mãcar o oarecare complicitate cu idealul unionist. 

Dezvoltarea acestui mod de a cãlãtori în cãutare de eroi şi tradiþii, cultiva, 
sã o recunoaştem, şi un anumit comerþ cu suveniruri, artã naþionalã, creatoare 
de obiecte „mai autentice”, de versiuni decorative şi portabile ale patrimoniului 
identitar: miniaturi ale monumentelor istorice, reproduceri de peisaje, produse 
„locale” neîntrebuinþate de autohtoni, pãpuşi în costume naþionale40. Afirmate 

38  A.N.I.C., Direcþia Poliþiei şi Siguranþei Generale, dosar 38/ 1909, f.3. Este nota informativã 
redactatã la 14 iulie 1909.

39  Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, vol.I, Bucureşti, Editura pentru literaturã, 1967, 
p. 221-222.

40  Ane Marie Thiesse, op.cit., p. 187.
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definitiv o datã cu secolul XX, timbrul şi cartea poştalã se vor impune, la rândul 
lor, ca iconografii de masã, ca accesorii indispensabile consumului turistic41. Aşa 
cum linia feratã rãmâne o parafrazã a ideii de cãlãtorie, timbrele comemorative se 
comportã ca substitute ale noþiunii de participare. Emise cu ocazia unui jubileu 
anume din localitatea cu pricina şi circulând câteva zile prin toatã România, parcã 
în locul celor care nu se deplasaserã, ele rãspândeau, mediatizau cum am spune 
astãzi, respectivul eveniment42. Nedispunând de competenþele necesare spre a 
discuta valoarea lor esteticã, istoricii le pot folosi însã ca indicii pentru gramatica 
spaþialã43 a unor naþiuni. Practicã pedagogicã şi patrimonialã, turismul funerar 
cunoştea un grad mai mare de popularitate în acei ani imediat urmãtori recuperãrii 
unor teritorii cum ar fi Dobrogea, mai întâi, Basarabia şi Transilvania mai apoi. Mai 
ales românii din provinciile realipite, ne place sã credem, ca urmare a participãrii 
la primul rãzboi mondial, rãspundeau simbolic, prin pelerinaje, readucerii lor la 
origini pe calea armelor. „…Cu prilejul celei de a Zecea Excursie de Înfrãþire şi 
Propagandã Culturalã” Ateneul Popular Tãtãraşi organiza, la 21 iulie 1929, „un 
pelerinaj la Ruginoasa”, ca „pios act de închinare, în faþa Mormântului lui Cuza, 
Voevodul Primei Uniri, alãturi de 500 de pelerini, cea mai mare parte basarabeni”44. 
Şi asemenea exemple sunt de ordinul sutelor.

Dar dacã turismul patriotic din deceniul al treilea al secolului XX poate fi 
pus pe seama entuziasmului de dupã 1918 sau a necesitãþii de a integra afectiv 
noile posesiuni, recâştigarea Basarabiei dupã intrarea noastrã în rãzboiul contra 
Uniunii Sovietice (1941) prilejuia relansarea acestui tip de vilegiaturã în nişte 
condiþii vitrege, în care sus numitul ritual pãrea o compensaþie psihologicã pentru 
marile pierderi de pe front. Conform celor cerute de Societatea Regalã Românã de 
Geografie, Ministerul Culturii Naþionale şi al Cultelor îi aproba Conferenþiarului 
Nicolae N. Lupu o deplasare de interes ştiinþific prin Transnistria, în intervalul 1 
august-1 septembrie 1943. Misiunea lui se încadra lucrãrilor pentru „Dicþionarul 
geografic al Transnistriei” şi era evaluatã ca „muncã de rãzboiu”45. Şi mai 
semnificativ, prin prisma luãrilor simbolice în posesie, ni se pare faptul cã la 14 
aprilie acelaşi an, Victor Jinga, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale „Regele Mihai I” din Cluj - vremelnic refugiatã la Braşov dupã dictatul 
de la Viena - trimitea omologului sãu de la Universitatea din Iaşi o adresã în care 
îi cerea sprijinul pentru o excursie studenþeascã în Transnistria. Þinând cont cã în 
martie 1943, la numai un an şi câteva luni de la ultima recâştigare a teritoriului 
pruto-nistrean, se celebrase un sfert de veac de la unirea lui cu Regatul, în 191846, 
demersul universitarului ardelean se înscria perfect în mentalul hiper-comemorativ 

41  Ibidem, p. 185.
42  Despre timbrele comemorative din 1906 ori 1911, produse de particulari, cu sau fãrã girul 

statului, în numãr prea mare faþã de cât era necesar, spre a li se spori ulterior valoarea de 
colecþie, vom discuta într-un alt studiu.

43  Monica Spiridon, Les guets-apens de la géographie identitaire, în Idem (ed.), (Multiple) Europe: 
Multiple Identity, Multiple Modernity, Bucharest, Ararat Publishing House, 2002, p. 88.

44 Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Statului Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, 
dosar 1252/1929, f. 21. 

45  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 2252/1943, f. 220.
46  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 2250/ 1943, f. 209.
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al vremii, în credinþa cã aducându-ne aminte vom conserva situaþiile care ne 
avantajeazã şi vom lãsa posteritãþii o multitudine de fapte memorabile. Cu alte 
cuvinte, a aniversa un eveniment foarte recent înseamnã cã ne privim puþin şi cu 
ochii posteritãþii noastre. „Întreprind o excursie de studii în þarã şi Transnistria, 
îşi descria el intenþia, cu scopul de a cunoaşte instituþiile publice, întreprinderile 
comerciale şi industriale mai importante, de a vedea locurile istorice însemnate şi 
de a se convinge de vrednicia creatoare a fiecãrei regiuni (s.n. A.M.)”47. Evacuatã la 
Alba-Iulia datoritã ofensivei sovietice din Moldova, universitatea ieşeanã încerca, 
la fel ca mai toate instituþiile de atunci, sã pãstreze aparenþa unei activitãþi normale. 
Nu are deci de ce sã ne mire cã la 22 iulie 1944, rectorul primea o cerere din 
partea laboratorului de morfologie animalã, semnatã G.I. Botez, care propunea cam 
acelaşi lucru, pentru perioada 12-24 august 1944, dar „…în judeþul Hunedoara 
vecin cu Jud. Alba şi anume într-o regiune în care sã se fi pãstrat mai curatã ca 
aiurea şi unde vestigiile trecutului sunt atât de abundente”48. Din punct de vedere 
metodologic ceea ce ni pare extrem de relevant este faptul cã cele douã proiecte 
de cãlãtorie, cu toate cã provin de la autoritãþi care nu aveau istoria ca obiect de 
studiu, simþeau nevoia de a-şi argumenta demersurile prin intermediul discursului 
patrimonial şi al referirilor la trecut.

Harta-siglã 

Jean-Jacques Wunenburger sintetiza istoria hãrþii, insistând pe folosirea ei ca 
instrument de înstãpânire asupra a ceea ce ne înconjurã: „…la fel cum orologiul 
creeazã un nou mod de percepere a timpului, ştiinþa spaþiului, a reprezentãrilor sale 
normate, a proiecþiilor sale pe un plan raþional cu douã dimensiuni va favoriza o 
nouã tratare mentalã a spaþiului. Precizia tot mai mare a reprezentãrilor cartografice 
se situeazã la intersecþia dintre lucrãrile ştiinþifice de identificare a pãmânturilor 
şi procedurile de transpunere a lumii în spaþii închise, încercate deja în artã. 
Cartografia va permite aşternerea de spaþii reale pe suprafeþe reduse, operarea 
de translaþii de puncte mulþumitã unor scãri de reducþie, deci de simplificare. 
Harta reprezintã un soi de microcosmos al lumii, redus la abstracþiunea de linii 
şi de puncte, substitute de volume. Înainte de sfârşitul secolului XV hãrþile nu 
cuprindeau obiectele în nici un sistem de coordonate raþionale; locurile geografice 
erau juxtapuse ca locurile picturale. Începând cu 1436, pe hartã vor fi desenate 
invizibilele linii de latitudine şi de longitudine care fac ca reprezentarea unui loc 
sã fie inseratã într-o reþea de referinþã abstractã şi universalã. Cadrilarea spaþiului 
devine aşadar condiþia explorãrii lui şi a veritabilei sale memorãri; omogenitatea 
foii de hârtie devine un mijloc de a se asigura stãpânirea asupra lucrurilor, 
deoarece harta adunã la un loc toatã ştiinþa obþinutã pe teren, o codificã într-un 
limbaj reductibil la matematicã şi autorizeazã o lecturã sinopticã, pregãtind noi 
acþiuni de teren. Harta niveleazã, reduce şi concentreazã lumea (s. n. A.M.)”49. 
Or, banalitatea utilizãrii hãrþilor rutiere a sfârşit prin a ne face sã uitãm revoluþia 

47  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 2251/1943, f. 99.
48  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 2349/1944, f. 338.
49  Jean-Jacques Wunenburger, Utopia sau criza imaginarului, traducere de Tudor Ionescu, 

Cluj, Editura Dacia, 2001, p. 163-164.



96

pe care aceastã reprezentare miniaturizatã a spaþiului a impus-o în raport cu 
timpul50. Harta reitereazã, sub forma unei singure imagini, vizibile dintr-o privire, 
o suprafaþã ce nu poate fi parcursã, în mod obişnuit, decât la modul discontinuu, 
în succesiunea diferitelor momente ale unei deplasãri propriu-zise în spaþiu51. E un 
simulacru vizibil a ceea ce, de regulã, scapã privirilor noastre52, un bricolaj care nu 
reconstituie realul în totalitatea lui, restrângându-l la un model care implicã, din 
start, la fel ca în artã, renunþarea la unele dimensiuni ale obiectului sau suprafeþei 
astfel rezumate53. De vreme ce întregul figurat pe carton este perceput sintetic, 
într-o singurã clipã, cel mai mult se diminueazã latura temporalã a perimetrului 
avut în vedere54. 

Ştiut fiind faptul cã discursul geografiei moderne era chemat sã justifice 
frontierele revendicate de ideologiile naþionale, Michel Foucault vedea şi el în 
hartã concretizarea unei metafore spaþiale, dar nu în sensul unei figuri de stil ci 
al organizãrii unui anumit regim de cunoaştere55. Nu întâmplãtor, evoluþia ei ca 
instrument de mãsurare, investigare şi examinare ştiinþificã se deosebea flagrant 
de înfãþişãrile pe care le lua ca accesoriu al recuzitei didactice. În prima ipostazã 
harta s-a redus, prin calcul matematic, la câteva abstracþiuni abia schiþate grafic. 
În cea de a doua, a parcurs invers istoria cartografiei, mizând pe aglomerarea unor 
imagini de o picturalitate explicitã şi, deci, cu o mare putere de simbolizare, de 
povestire. 

Deşi bunul simþ ne spune cã harta abstractizeazã ceva ce existã deja „acolo”, 
gãsim şi cazuri în care ea anticipeazã teritoriul semnificat şi nu invers56. Astfel, 
în a doua jumãtate a secolului XIX se nãşteau „hãrþile istorice” a cãror intenþie 
era sã demonstreze vechimea anumitor unitãþi teritoriale strict delimitate57. La 
noi, harta unei Dacii ideale a fost invocatã mereu în sprijinul unitãþii statale din 
epoca modernã. Cum ar spune Benedict Anderson, o hartã a fost modelul pentru, 
mai degrabã decât un model dupã ceea ce îşi propunea sã redea58. O constatare 
asemãnãtoare gãsim şi la Paul Veyne care scria urmãtoarele: o regiune nu are 
mai multã existenþã obiectivã decât are un eveniment; o împãrþim dupã plac şi 
e limpede cã ea nu va fi decât ceea ce vom face noi din ea, prin întrebãrile pe 
care ne vom hotãrî sã i le punem59. Cu menþiunea cã mijloacele de expresie ale 

50  Bernard Lahire, Omul plural. Cãtre o sociologie psihologicã, traducere de Elisabeta 
Stãnciulescu, Iaşi, Polirom,2000, p. 130.

51  Ibidem
52  Ibidem
53  Jean-Jacques Wunenburger, op.cit., p. 190.
54  Ibidem
55  Michel Foucault, Power/Knowledge. Selected Interview and Other Writings 1972-1977, 

New York, Colin Gordon, 1980, p. 69,73. Bunãoarã, şcolile primare din epoca Jules Ferry 
tindeau sã inculce spiritul patriotic printr-o cât mai bunã complementaritate între cele 
douã obiecte de studiu, istoria şi geografia.

56  Benedict Anderson, Comunitãþi imaginate. Reflecþii asupra originii şi rãspândirii 
naþionalismului, traducere de Roxana Oltean şi Ioana Potrache, Bucureşti, Editura 
Integral, 2000, p. 160.

57  Ibidem, p. 160.
58  Ibidem, p. 160-161.
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cartografilor sunt mult prea sãrace în comparaþie cu posibilitãþile de nuanþare ale 
istoricilor: de aici şi senzaþia cã ele mai degrabã dicteazã decât argumenteazã60. 
La 3 martie 1868, o şcoalã de fete din Iaşi (Pãcurari) cerea Primãriei „…1 charta 
Daciei, 2, a Evropei şi 1, a Americei”61 în timp ce o alta, din cartierul Sãrãrie, relua 
aceeaşi doleanþã câteva luni mai târziu, la 30 septembrie, pretinzând, pe lângã 
hãrþile litografiate ale Europei, Asiei, Africii, Americii şi Oceaniei, „…şi acea a 
Daciei cartonate în pândzã”62. Dupã tipicul deja evidenþiat, la 30 septembrie 1871, 
o şcoalã de bãieþi din aceeaşi localitate revendica, tot de la primar, „…doa rânduri 
de charþi continentale, unu mappemondu, unu globu, trei charte Dacia”63. Nu e 
greu de sesizat disparitatea dintre denumirile geografice ale continentelor şi aceea 
politicã, heraldicã mai exact, a teritoriilor româneşti, aflate sau nu între graniþele 
Regatului. „Dacia” era o denumire arhaizantã care nu avusese niciodatã, între 
Nistru şi Tisa, o concretizare viabilã, în sensul pe care îl dãm astãzi cuvintelor 
„þarã”, „stat” etc., fiind mai curând extrapolantã, postumã ori, cel mult, anticipativã, 
intenþionalã, bovaricã. Dar prin mijlocirea hãrþilor astfel concepute, þãrii i se 
oferea o imagine de sine multiplicatã, tot mai bine memoratã şi parcã „sporitã” ca 
suprafaþã. Cãci a litografia aceste topografii pasionale, fie şi ca materiale didactice, 
însemna sã emiþi nişte pretenþii: similitudinea dintre spaþiul ocupat odinioarã de 
triburile dacice şi contururile unui eventual stat românesc modern punea în scenã 
genealogia teritorialã şi simbolicã dintre cele douã epoci, în ciuda atâtor secole 
care stãteau între ele. Conjugat la prezent, trecutul îmbrãca haine noi, obişnuind 
„junimea românã” cu un profil care pãrea aşa de când lumea. În plus, transforma o 
istorie îndepãrtatã, legendarã, într-o „chestiune a zilei”, în istorie recentã. Precizãm 
totuşi, cã aceste cosmetizãri se înscriau în aspiraþiile încã romantice ale epocii 
şi nu ocoleau nici discursul academic. Suntem deja la curent cu reacþiile lui 
George Panu la adresa lucrãrii lui B.P. Hasdeu, Istoria criticã a românilor, printre 
neajunsurile semnalate de junimist numãrându-se, cum altfel, o hartã imaginarã a 
Þãrilor Române64.

Spre deosebire de hãrþile fizice care descriu, cele istorice nareazã ori îşi propun 
acest lucru. În primul caz contabilizãm forme de relief, în al doilea impunem 
graniþe, popularitatea celor din urmã rezultând din faptul cã încearcã sã mimeze 
obiectivitatea celor dintâi. Mai mult decât cuvântul scris, harta a beneficiat 
mereu de o anumitã întrepãtrundere a sensurilor, generalizarea, clasificarea, 
simplificarea, simbolizarea întâlnindu-se şi confundându-se în umbra, suficient 
de întinsã, a cuvântului certitudine65. Un exemplu de „urmã” care ne confirmã 
afirmaþiile este prospectul hãrþii popularizate, începând cu februarie 1925, 

59  Paul Veyne, Cum se scrie istoria, traducere de Maria Carpov, Bucureşti, Editura Meridiane, 
1999, p. 51.

60  Jeremy Black, Maps and History. Constructing Images of the Past, New Haven and London, 
Yale University Press, 1997, p. 66.

61  DJAS Iaşi, Fond Primãrie, dosar 104/ 1868. f. 8, verso.
62  DJAS Iaşi, Fond Primãrie, dosar 103/ 1868, f. 11.
63  DJAS Iaşi, Fond Primãrie, dosar 74/ 1869, f. 50. 
64  Vasile Sandu, Publicistica lui Haşdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 153.
65  Mark Monmonier, Mapping It Out. Expository Cartography for Humanities and Social 

Sciences, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1993, p. 22-23.
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de profesorul A.D. Atanasiu, ştiut cã „în timpul Conferinþei de pace dela Paris 
a executat hãrþile istorice şi etnografice, care au servit misiunei române pentru 
susþinerea drepturilor noastre”66:

„ROMÂNIA ILUSTRATÃ ŞI ISTORICÃ
DE

Prof. A.D. ATANASIU
 

Hartã-tablou, pe scara de 1: 2.230.000, artistic ilustratã în 9 culori,
mãrimea 0.85 cm. pe 0.65 cm., pe hârtie specialã chromo

Cuprinde cele mai însemnate chipuri din istoria şi civilizaþia Neamului, 
provinciile româneşti cu principalele lor frontiere istorice, cãi ferate, navigaþie... 
şi anume:

1. ILUSTRAÞIUNI care reprezintã:
Trecutul neamului: Decebal, Traian, luptele Daco-Romane, Cetatea 

Sarmisegetuza reconstituitã; Urmele Romane: Podul lui Traian peste Dunãre la 
Turnu Severin; Monumentul Adam-Klisi reconstituit din Dobrogea şi Columna lui 
Traian dela Roma; Mircea (la Silistra), Ştefan cel Mare (la Putna), Mihai Viteazu (în 
Transilvania); Horia, Cloşca şi Crişan (în Munþii Abrudului), iar Tudor Vladimirescu 
(în munþii Olteniei) reprezintã simbolul celor dintãi revoluþii pentru dreptate şi 
libertate; Alexandru I. Cuza (la Milcov), simbolizeazã unirea definitivã a Moldovei 
şi Munteniei; Regele Carol I şi Regina Elisabeta (la Plevna) reprezintã nepreþuitul 
ajutor dat Rusiei, unirea Dobrogei, a Cadrilaterului, Independenþa şi Regalitatea 
Statului Român.

Prezentul neamului: M. S. Regele Ferdinand I – Marele Cãpitan, fãuritor al 
României Mari; M. S. Regina Maria, inspiratoarea eroilor, mângâietoarea rãniþilor 
şi mama orfanilor din rãzboiul cel mare al întregirei Neamului, pe un fond care 
reprezintã Drapelul lui Ştefan cel Mare, simbolul de veacuri al vredniciei rãzboinice 
şi de credinþã al poporului Român, M. S. Regina Maria în costum de infirmierã, cu 
flori, la mormintele eroilor. 

Viitorul neamului: A. A. L. L. Principele Carol şi Principesa Elena, Moştenitorii 
Tronului.

Istoria culturalã şi Artele: Pãstorul; Industria casnicã şi Arhitectura rusticã 
(costum, covoare, ceramicã, decoraþiuni, casã þãrãneascã); Arhitectura perfecþionatã 
(Biserica Trei-Erarhi din Iaşi, Mãnãstire dela Curtea de Argeş, o coloanã sculptatã 
dela Biserica Stavreopoleos din Bucureşti); Import-Export (Podul Carol I dela 
Cernavodã peste Dunãre, Portul Constanþa cu silozurile); Agricultura (aratul); 
Industria mare (o sondã în erupþie); Refacerea dupã rãsboiu (refacerea satului 
Mãrãseşti de cãtre Societatea Mãrãşti); Geniul Artelor (un grup alegoric şi o placã 
comemorativã cu nume de genii şi luptãtori dispãruþi ai Neamului); Apoteoza 
Unirei şi a Geniului Militar (reprezentatã printr-un grup şi o privelişte spre 
munþi, în care, Soldatul Român, inspirat de geniul bun al României, se avântã 
spre Carpaþi, pe postament figurile alegorice reprezentând provinciile româneşti 

66  DJAS Iaşi, Fond Rectorat Universitatea „Al.I.Cuza”, dosar 1082/1925,f. 109.
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(Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia, Moldova, etc. joacã hora unirei iar pe 
soclu se imortalizeazã numele luptelor dela Jiu, Oituz, Mãrãşti, Mãrãşeşti şi anii 
1916, 1917 şi 1918). 

Cetatea Alba-Iulia, unde s-a proclamat întâia unire a tuturor Românilor sub 
Mihai Viteazul la 1 Iulie 1600, a doua unire definitivã la 1 Decembrie 1918 şi 
Cetatea unde s-au încoronat M.M.L.L. Regele Ferdinand şi Regina Maria a României 
Mari în zilele de 15-17 Octombrie 1922.

2. PRINCIPALELE FRONTIERE ISTORICE ALE PROVINCIILOR ROMÂNEŞTI 
şi anume: Frontiera Daciei, a Transilvaniei, a Banatului sub turci, Moldova sub 
Ştefan cel Mare când stãpânea o parte din Pocuþia; Moldova la sfârşitul domniei 
lui Ştefan; Muntenia sub Mircea când Þara Munteneascã se întindea pânã la 
Gura Nistrului; Dobrogea cu Silistra sub stãpânirea lui Mircea; Unirea Munteniei, 
Moldovei şi Transilvaniei sub Mihaiu la 1600; Unirea Moldovei şi Munteniei 
sub Cuza Vodã la 5 şi 24 Ianuarie 1859, România sub Carol I cu Dobrogea şi 
Cadrilaterul la 1913; România sub ocuparea germanã în 1918 şi ultima frontierã 
a României Mari, cu Unirea tuturor provinciilor româneşti, sub Majestãþile Lor 
Regele Ferdinand I şi Regina Maria, recunoscutã de Conferinþa de Pace dela 
Paris (de Franþa, Italia, Anglia, America, Japonia...) în 1919 şi cu ultimile mici 
rectificãri.

Harta mai cuprinde toate cãile ferate, navigaþia, ape, munþi, etc., Vulturul, 
stema þãrei, toate încadrate într-un bogat chenar românesc. 

(Tipãritã în Bucureşti la Cartea Româneascã, dupã clişeele cartografice 
executate la Paris, şi dupã ilustraþiunile zincografiate la Viena). Preþul unui 
exemplar 60 lei, lux 70 lei. 

Aceastã Hartã prin înfãþişarea celor mai însemnate frontiere istorice ale 
provinciilor româneşti dela Dacia Traianã şi pânã la frontierele de astãzi a Þãrii; 

prin chipuri mãreþe din trecutul, prezentul şi viitorul Neamului;
prin mândre icoane din istoria artei şi a civilizaþiei noastre;
prin embleme de nesfârşitã bogãþie a acestei binecuvântate Þãri;
prin înfãþişarea scenelor de abnegaþie şi de iubire pentru poporul Român a 

Familiei Regale; cu un cuvânt:
prin aspectul general de frumuseþe, de bogãþie, de sacrificii ale neamului, de 

culturã, de artã originalã a rasei române; dintr-o privire, poate sã impresioneze pe 
privitor, sã producã o emoþie esteticã, o admiraþie a plaiurilor, a bogãþiei şi a artei 
noastre; sã înalþe sufletele tuturor, al românilor ca şi al concetãþenilor streini; sã 
îndemne la muncã pe toþi locuitorii Þãrii, şi prin valorificarea bogãþiilor sã contribue 
la progresul artei, care pecetlueşte gradul de civilizaþie a unui popor şi mai ales sã 
contribue la unitatea sufleteascã şi înfrãþirea tuturor, pentru consolidarea Þãrii şi a 
Dinastiei, în contra ideilor subversive de orice naturã ar fi. 

Aceastã hartã, importantã din punct de vedere naþional, instructiv şi de 
educaþie esteticã aprobatã şi recomandatã de Onor Minister al Instrucþiei sub No. 
89434 ca lucrare didacticã pentru toate şcolile publice şi private; recomandatã de 
Ministerul Artelor prin adresa No. 22263/924 şi de Casa Şcoalelor şi a Culturei 
Poporului - ca sã poatã contribui în mod efectiv şi la ideia de unitate sufleteascã a 
tuturor autoritãþilor administrative publice şi private (Prefecturi, Poliþii, Comisii, 
Primãrii urbane şi rurale); în salele de clasã ale tuturor Şcoalelor spre a ilustra 
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anumite lecþiuni de istorie, geografie, economie politicã, poate fi datã ca premii 
elevilor; poate fi expusã în Percepþii şi Caserii ca şi în comptoarele Bãncilor; în 
salele de Cazãrmi ca şi în toate atelierele lucrãtorilor; în oficiile justiþiei laice 
(Curþi, Tribunale, Judecãtorii...) ca şi în oficiile justiþiei Divine (Biserici, Mãnãstiri, 
Temple...) în prãvãliile comercianþilor şi localurile de petrecere ca şi la Spitale, 
precum şi în casa fiecãrui Cetãþean care are gândul la muncã rodnicã pentru 
progresul moral şi material al lui şi al Þãrii.

Dacã apreciaþi şi Dv. ideia de propagandã şi de conlucrare pentru unitatea 
sufleteascã prin aceastã lucrare concretã – demonstrativã – unicã în felul ei, atunci 
vã rugãm cãlduros a contribui prin binevoitorul Dv. concurs, cum veþi crede mai 
nimerit, pentru rãspândirea ei, fãcând o comandã mai mare pentru autoritãþile 
conduse sau inspirate de Dv. şi pentru care vã exprimãm cele mai vii mulþumiri. 
Preþul unui exemplar 60 de lei, de lux 70 de lei. 

Societãþilor culturale, de binefacere, comitetelor şcolare şi parohiale li se 
acordã pentru sporirea fondului lor 10% (zece la sutã) din valoarea comenzii”67.

Harta-tablou nu îşi propune sã figureze România în mod naturalist. Ea nu 
descrie, ca sã-l parafrazãm pe Andrei Cornea, o þarã realã, ci înfãþişeazã, asemenea 
vechilor portulane, o schemã, o formã idealã şi abstractã, extrasã, este adevãrat, 
dintr-o realitate concretã68. E o reprezentare, şi ea idealã, a „deja ştiutului”, nu o 
ilustrare a „vãzutului”69. Are funcþia de a indica, de a marca existenþa unei anumite 
realitãþi, dar nu de a o recompune, cartografic, în adevãratul sens al cuvântului70. 
Cuprinde, evident, unele convenþii, dar cele mai multe din ele sunt de tip iconic, 
la mijlocul distanþei dintre naraþiune şi simbol71. Cu toate cã nu se renunþa la 
concretitudinea datelor generale deja consacrate, lucrurile erau reprezentate 
simplificat, condensate în semne cu înþelesuri mai largi decât longitudinea şi 
latitudinea situãrii noastre pe glob.

O datã alipite Vechiului Regat, Basarabia, Bucovina şi Transilvania au fost, în 
mod previzibil de altfel, obiectele unei politici de integrare culturalã, de luare în 
stãpânire la nivel mental. S-a fãcut totul pentru ca cetãþenii respectivelor provincii 
sã adere la una şi aceeaşi conştiinþã istoricã, sã nu se simtã nou veniþi, ci doar 
întorşi acasã dupã o lungã absenþã. Felul în care harta unificã istoriile şi geografiile 
regionale în intenþia de a-i include pe toþi cetãþenii într-o singurã poveste, a unui 
singur neam, ni se pare grãitoare pentru problemele înglobãrii administrative, dar 
mai ales pentru cele culturale, de adaptare a acelor populaþii aflate în situaþia de 
a trãi într-o altã patrie decât aceea ştiutã cu câþiva ani înainte. Acest gen de hartã 
creeazã un teritoriu personificat, metaforizat în termeni patrimoniali („moştenire”) 
sau organici („trupul patriei” „mama-þarã”) şi îl introduce apoi în panteonul 
naþional, ca personaj propriu-zis, alãturi de personalitãþile care luptaserã pentru 
„reîntregire”- cuvânt ce ne sugereazã oricum un arhetip, o idee sau o entitate 

67  Ibidem, f. 110 (recto-verso).
68  Andrei Cornea, De la portulan la vederea turisticã. Ilustratori strãini şi realitãþi româneşti 

în secolele XVIII-XIX, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1977, p. 37.
69  Ibidem, p. 38.
70  Ibidem
71  Ibidem, p. 38-39.
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preexistentã, virtualã, concretizatã, mai precis spus recuperatã, abia în 1918. 
Dacã pentru românii vechiului regat o asemenea hartã definitiva, recapitula doar 
nişte noþiuni şi portrete deja familiare, pentru noii locuitori aceasta juca rolul de 
abecedar, susceptibil, deocamdatã, a-i ajuta sã identifice strãmoşii ori sã completeze 
o galerie schiþatã, cel mult, dinainte. Hãrþile de acest fel caracterizeazã cât se poate 
de bine spiritul acelui rãstimp de reaşezãri, când şi discursul istoric îşi muta 
accentul de la reclamarea independenþei sau unitãþii la reconfortarea identitãþii. 
Sprijineau şi ele pedagogia sentimentului de apartenenþã, fãcând totul ca hotarele 
lãrgite sã aparã ca fiind aşa din totdeauna, ca acomodãri fireşti ale istoriei naþionale 
la coordonatele geografiei fizice.

Trupul þãrii

Din punct de vedere metodologic, în cele înfãþişate în paginile de mai sus, 
am subliniat realitatea cã limbajul este, înaintea tuturor, principala metodã 
de contabilizare a elementelor patrimoniale. Şi spunând asta nu ne referim 
numai la discursul oficial, la verbiajul instituþiilor însãrcinate cu inventarierea 
monumentelor istorice. Neavând cum sã controlãm eficient gradul de receptare 
al politicilor culturale din a doua jumãtate a secolului XIX şi din prima parte a 
secolului XX, un bun indiciu îl constituie acele acþiuni individuale capabile sã 
ne spunã ceva despre aşteptãrile existente în jurul acelor istorii, personalitãþi 
sau relicve pe care un grup de indivizi considerã cã le posedã în comun. Dupã 
modelul oficialitãþilor rutinate, „pionerii” nu numai cã nu ieşeau din ordinea 
discursului justificativ inerent oricãrui efort de prezervare, dar îl şi fortificau atât 
cât puteau, spre a reuşi, uneori dupã multã vreme, sã se facã ascultaþi. Important 
este sã acceptãm realitatea cã niciodatã în istoria geografiei harta şi cãlãtoria nu au 
evoluat separat de discurs, accesul nostru la adevãrul celor reprezentate trecând 
obligatoriu prin filtrul unor expuneri cu rol explicativ şi în special legitimant72. 

De ce ar fi atât de important felul cum prindem istoria în cuvinte? Ca orice 
sistem simbolic ce ne precede, limbajul implicã şi în acest domeniu împãrtãşirea 
unor credinþe, înþelegerea unor reguli, permiþând descifrarea normelor, 
semnificaþiilor vehiculate într-un grup73. O îndelungã folosire a unor noþiuni şi 
expresii atestã, atât „paseitatea”, apartenenþa la trecut, cât şi adecvarea la prezent, 
la patrimoniul cultural, a unor obiecte pe care cuvintele le consacrã, le conservã în 
memoria colectivã. Pentru Paul Ricoeur chiar şi imaginaþia cu care intuim, cu care 
înþelegem ceea ce ne înconjoarã, pânã departe, nu derivã din percepþie ci tot din 
limbaj74. Ea este o extindere de sens aidoma metaforei care exprimã un registru al 
existenþei în termenii altuia, echivalându-i75.

Comunicarea unor experienþe fãcându-se, în primul rând, pe cale lingvisticã, 
nu suntem niciodatã în posturã de inovatori absoluþi ci de moştenitori. Putem, 

72  Octavian Groza, De re geographiae sau lungul drum al spaþiului cãtre teritoriu, în Idem 
(coord.), op.cit., p. 239.

73  Paul Ricoeur, Temps et recits, tome III, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 458-459. 
74  Idem, Eseuri de hermeneuticã, Vol. II, De la text la acþiune, traducere de Ion Pop, Cluj, 

Editura Echinox,1999, p. 203. 
75  Ibidem, p. 205.
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deci, defini şi tradiþia ca sumã a lucrurilor deja spuse76, apoi transmise, secol 
de secol, printr-un lung şir de interpretãri şi reinterpretãri. Dar apreciind-o nu 
înseamnã cã facem din ea un criteriu al adevãrului. Atunci când ne preocupã 
sensul şi interpretarea faptelor sau lucrurilor omeneşti într-o culturã istoricã77 
trebuie sã punem între paranteze chestiunea veridicitãþii. Cãci ficþiunea şi 
istoria se raporteazã la lumea pe care vor sã o reconstituie în maniere foarte 
asemãnãtoare, ultima configurând şi ea intrigi, evocând şi ea fapte memorabile, 
pe care documentele le autorizeazã, dar nu le conþin la modul propriu niciodatã78. 
Nu pentru cã trecutul ar fi ireal, absent, însã realul trecut este, în sensul propriu 
al cuvântului, prea puþin verificabil, forþându-ne la inferenþã: operaþie logicã 
prin care se acceptã o judecatã a cãrei valabilitate nu este verificatã direct, ci 
numai în virtutea legãturilor pe care ea le are cu alte judecãþi considerate ca 
fiind adevãrate. O bunã exemplificare ar putea fi datã de interpretarea naþiunii în 
termenii biologiei. Ea dã foarte bine mãsura tentativelor de a conferi un nou sens 
sistemelor explicative şi practicilor sociale moderne, întorcându-ne, surprinzãtor, 
la acele tehnici de identificare unde simbolicul este iarãşi mai puternic decât 
raþionalul79.

Credinþa cã lumea ar fi un organism iar societatea un corp politic a dispãrut 
treptat în secolele XVII-XVIII, însã retorica a persistat şi chiar s-a intensificat în 
secolul XIX80. Începând cu sfârşitul veacului menþionat, ideea de naþiune, ştiutã ca 
organism imuabil, atemporal, intra în contradicþie cu realitatea statului naþional, 
care, pentru a supravieþui trebuia sã se adapteze din mers, sã îşi reevalueze cu 
atenþie discursul despre trecut şi despre dovezile materiale care îl probeazã81. Sub 
influenþa biologismului social rezulta angoasa cã noile constructe statale, întrupãri 
efemere ale naþiunii veşnice, sunt prea fragile, cã vor intra în putrefacþie. Doar 
aşa putem înþelege slãbiciunea discursului patrimonial pentru metafore anatomice 
bazate pe acele elemente care simbolizau demult esenþa vieþii: sânge, carne etc. Un 
manifest antirevizionist din iunie 1927 conþinea tocmai aceste asocieri de termeni 
menite sã exprime o genealogie, un ataşament, o fobie. Teritoriul ameninþat al 
patriei era „os din osul nostru, sânge din sângele nostru”; periclitarea lui atrãgea 
şi o reacþie pe mãsurã: „jar dupã trãsnet, ca un tunet sã strãbatã pânã la Dunãre şi 
Tisa, hotarele pe care le cerem şi le vrem desrobite, vocea protestului unanim al 
Naþiunii române adânc rãnite”82. Diseminarea macrosocialã a unui astfel de discurs 
este mult mai bine pusã în luminã atunci când dominã practica pedagogicã, 
prin intermediul cãrþilor date ca premii. Asociatã, în amintire, cu momentele 
ceremoniale care rãsplãtiserã succesele şcolare de peste an, lectura „corporalã” a 

76  Hans Georg Gadamer, Adevãr şi metodã, traducere de Gabriel Cercel, Larisa Dumitru, 
Gabriel Kohn, Cãlin Petcana, Bucureşti, Editura Teora, 2001, p. 490. 

77  Paul Ricoeur, Temps et recits…, p. 400.
78  Paul Ricoeur, Eseuri…, p. 18. 
79  Monique Segré (coord.), Mituri, rituri, simboluri în societatea contemporanã, traducere de 

Beatrice Stanciu,Timişoara, Editura Amacord, 2000, p. 11
80  David Lowenthal, Trecutul e o þarã strãinã, traducere de Radu Eugeniu Stan, Bucureşti, 

Editura Curtea Veche, 2002, p. 159.
81  Ane Marie Thiesse, op.cit., p. 170.
82  DJAS Iaşi, Fond Rectorat „Universitatea Al.I.Cuza”, dosar 1166/1927, f. 1(recto-verso).
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teritoriului þãrii demonstra o realã putere formativã, indiferent de valoarea esteticã 
ori ştiinþificã a volumului primit în dar. Dupã cum vom vedea în rândurile de mai 
jos, nu conta atât autorul sau calitatea operei lui cât „mesajul” patrimonial pe 
care scrierile lui îl transmiteau. La 10 iunie 1938, avocatul Lascãr Tãrãbuþã 
primea de la primãria ieşeanã 4000 lei, contravaloarea a 80 de exemplare 
din cartea lui de versuri, „Întregirea României”, oferitã ca premiu la sfârşitul 
acelui an şcolar. Interesantã este însã scrisoarea prin care autorul îşi legitima 
efortul: „Acþiunea intensã comunistã şi cea teroristã au evidenþiat nevoia 
unei contraacþiuni patriotice, dinastice şi antirevizioniste pe calea civilizatã 
a scrisului, a imaginilor alegorice sugestive pentru educarea tineretului şi 
a maselor populare predispuse a primi pe cãi piezişe educaþie şi influenþã 
periculoasã.

Pãtruns de acest adevãr, cu mari sacrificii, am dat la luminã din timp lucrãri 
ca «România întregitã», «Urare de bunã venire a M.S. Regele Carol al-II-lea», 
«Realipirea Bucovinei», «Mama», precum şi volumul de versuri «Întregirea 
României» - pentru care Marele stat major al armatei, în referatul sãu, le-a 
apreciat ca «cel mai sigur izvor de educaþie ostãşeascã a tineretului românesc», 
«contribuind şi la legãtura poporului de dinastie» şi pentru care însuşi M. Sa 
regele Carol II m-a onorat cu mulþumirile Sale. Iar astãzi când la cârma þãrii se 
gãseşte un guvern care a îmbrãþişat cu toatã inima consolidarea României Mari 
şi pãstrarea cu sfinþenie a integritãþii şi a ordinei perfecte, - nu mã îndoiesc cã 
autoritãþile civile şi militare în vederea scopului dinastic şi patriotic propus, vor 
da tot sprijinul lor preþios - pentru care ofer şi pun la dispoziþia onoratei comune 
a Iaşilor - un numãr cât de însemnat de exemplare pentru premiile recente şi 
pentru biblioteci…”83.

Importanþa acestor iniþiative, oricât de modeste, de locale ori aproape anonime 
vor fi fost, constã în recurenþa şi insistenþa lor, în faptul cã sunt de multe ori 
opera unor mici pasionaþi cu ceva prestigiu în aşezãrile unde trãiau şi îşi puteau 
sensibiliza concetãþenii, în reþeaua de discursuri şi loialitãþi pe care o „tricotau”, 
cu perseverenþã, în cotidianul României regale. Exista un discurs patrimonial, dar 
şi un public al lui, deloc restrâns ca numãr. Urâte sau frumoase, în funcþie de 
gusturi, poveştile de acest gen traverseazã şi organizeazã spaþiile, le selecþioneazã, 
legându-le între ele84. Chiar şi operaþiunea de bornare, insista Michel de Certeau, 
e compilarea unor istorii anterioare, brodate dupã caz. Ele au funcþia de a fonda85, 
de a articula regiuni sau þãri, de a le verifica, de a confrunta ori deplasa, mental 
vorbind, nişte frontiere. Orice asemenea naraþiune, fie cã e spusã, desenatã ori 
celebratã la lumina fãcliilor se dovedeşte a fi mai mult decât o fixare de graniþe şi 
acest lucru se vede atunci când ele lipsesc ori sunt uitate: dacã povestirile amuþesc, 
dacã simbolurile se dilueazã, teritoriile dispar, îşi pierd contururile, iar oamenii 
regreseazã spre inform, spre anomie, spre rãzboi balcanic. Din acest motiv am şi 
repertoriat aici câteva modalitãþi de cartografiere susceptibile sã ne releve atât 
rostul tehnologiilor identitare cât şi al scenelor, al decorurilor unde ele erau livrate 

83  DJAS Iaşi, Fond Primãrie, dosar 31/1936, f. 315.
84  Michel Certeau, op.cit., p. 170.
85  Ibidem, p. 182.
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comportamentului colectiv86, acum un secol şi mai bine. Demersul nostru este 
încã stingher, dar s-ar putea înscrie, pânã la urmã, într-o posibilã istorie a tuturor 
pãrerilor despre noi înşine, utilã credem, mãcar pentru a conştientiza în ce „ape” 
navigãm acum.

86  Monica Spiridon, op.cit., p. 91.


